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Pro cliversaj kaŭzoj. kiujn ni tie ĉi ne plu voias pritraki. la prepara 
laboro por la Beneluksa Konĝreso 1961 povis komenci nur tre malfrue 
kaj nur fare de L.K.K., kiu plej grandparte ne loĝas en la kongresurbo 
mem.

Tiu ĉi LKK konsistis el D~ro Pol Denoel, el Lieĝo. prezidanto : 
S-ro Pierre Piron. el Namuro. sekretario kaj F-ino A. Orsolini. help- 
sekretarino kaj S-ro R. Paulus. kasisto. ambaŭ el Charleroi.

Se la malfrua anOnco de la Kongreso malbone influis la parto- 
prenon. precipe cle niaj nederiandaj amikoj kaj ankaŭ lomgrade en 
propraj rangoj, evidentiĝis tuj ĉe la alveno. ke la preparo tute ne 
suferis pro tuj specialaj cirkonstancoj.

Ĉe l eniro de la akceptejo, la " Taverne Pax ”, S-ro Paulus, tre 
grave ĉe tablo, kaj F-ino Orsolini. kun rideto. disdonis al ĉiuj ilian 
dokumentaron, entenitan en bela nigra mapo, donacita, dank al F-ino 
Orsilini. de la grava industria societo ACFC.

Ek de la malfermo je la 15a horo, la kongresanoj rapide alvenis kaj je 
la da la tri prezidantoj S-ro H. Kervers, la nova prezidanto de LEEN. 
G. Debrouvvere kaj M. Jaumotte invitis la ĉeestantojn, kuniri kun ili 
por demeti florgarbon. je memoro de Ja viktimoj de la milito.

Sekvantare, ĉiuj eliris kaj la flordemeto okazis antaŭ la monumento 
kontraŭ la deklivo de la citadelmonto. ĉiuj, dum momento. pie pripen- 
sis la foririntojn.

Je la 1 7a horo okazis. prezidata de D-ro Pol Denoel. la prezidanto de 
la L.K.K.. malferma kunsido. Li estis ĉirkaŭata ĉe la estrara tablo de 
la tri I.igaj prezidantoj kaj de la membroj de la L.K.K.

Li salutis la kongresanojn kaj deziris al ili plej agrablajn tagojn en 
Namuro. L.i ankaŭ donis kelkajn teknikajn informojn pri la evoluo de 
la laboro kaj de la ceremonioj.

S-ro Kervers, prezidanto de LEEN, tiam senkulpigis siajn samlan- 
dajn samideanojn, kiuj nur malmultnombraj povis ĉeesti. Li diris sian 
ĝojon esti meze de la belgaj amikoj kaj esprimiŝ la esperon en la daŭ- 
rigo. sub lia prezidanteco. dc la bonaj rilatoj inter la Ligoj en Bene- 
lukso k<ij en la sukceso de la proksimjara kongreso en Nederlando.

S ro Debromvere, prezidanto de Flandra Ligo, en sia salutparola- 
deto, aludis la intertraktadojn. kiuj okazis post la bona kunlaboro. 
dum la 45a U.K. por reunuigi la movadon en Belgujo, kaj S-ro Jau- 
nic»ttc konkludis per varma alvoko al amika kunlaboro inter ĉiuj.

Post la vespcrmanĝo, kiun Ĉiu libere havis kie li emis. ĉiuj retinuiĝis 
en la salono de " Taverne Pax ", je la 8a vespero, kie estis organizita. 
— precipe kun la helpo de la antverpena Grupo ‘‘ La Verda Stelo ” — 
tuta programo. kunmetita el radiofcnaj teatrajoj, kun lumbildoj. kaj 
turisma filmo. kun esperantaj klarigoj. Ĉiuj havis grandan sukceson,
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des pii ke tiu miciativo ebie montris (a vojon ai kelkaj ĉeestanto). kiui 
eble klopodos tiel pliagrabligi la vivon de la grupoj raem.

Grandan sukceson havis ankaŭ belega kolorfilino pri Narauro, kiun 
projekciis S-ro Pierre Piron, kiu kun S-roj J, Verstraeten kaj Fr. .Schel- 
lckens cetere prizorgis la tutan aparataron, necesan por tia prezentado.

Kaj estis jam la 11 a horo, kiam tiu programo finiĝis.
La dimanĉo

1 .a LKK estis prizorginta Di-servojn por Ja katolikoj en la preĝejo 
de Sta Jakobo, kie en nia iingvo predikis Pastro el Roeselare, kaj por 
!a protestanto) en Ja tcraplo de la Herbatte-bulvardo.

)e la deka. okazis la kutima solena kunsido de RBfvK, sed ĉar la du 
aliaj Ligoj ne antaŭvidis kun.sidon je tiu momento, ĉiuj kongresanoj 
ĉeestis tiun kunsidon, lciun prezidis S-ro M. Jaumotte, kun, je la 
estrara tablo, la tugaj ka) LKK-prezidan.toj kaj la estraranoj de 
R.B..E. : vicprezidantino J. Plyson kaj ĝeneraJa sekretario S-ro L. 
De Marre. kaj ankaŭ F-ino Terrvn, kasistino de Fl.L.E.

S-ro M. Jaumotte kaptis Ja okazon por rmn pli detalc paroi: pri la 
temo. kiun aludis S-ro Debromvere. jam sabate. kaj douis klarigon pri 
la kunv*eno,- kiun iiavis kvin delegitoj de ambaŭ Ligoj por reunuigi la 
movadon. Tiu komuna delegacio alvenis al ununnima konkludc. ke la 
plej bona maniero efektivigi la reunuigon estis la kunfandigo de ambaŭ 
Ligoj en unu nova “ Belga Esperanto-Federacio ' . kiu. ekde nun, 
organizus !a propagandon por Esperanto en la tuta lando.

La intenco estas ke tiu nova organismo estu estrata, ekde le vintra 
sezoro kaj ankaŭ dum parto de I9b0. de la kunigitaj estraroj de ambaŭ 
Ligoj, ĝis kiam, — nieze de la jaro 1961. — povu esti kunmetata nova 
oficiala estraro. en kiu partoprenos membroj de ambaŭ nunaj Ligoj. 
kiuj emos vere dediĉi sin al !a sukcesigo de la movado en n;a lando, 
dum la sekvonta pcriodo.

S-ro Debrouvvere tiam klarigis kiel ekestis la duigo de la movado en 
nia iando. Tiu skismo neniam kaj neniel estis direktita kontraŭ ia 
valonoj, sed estis kaŭzita nur de la speciala situacio kiu ĝcnerale 
regis en la lando antaŭ tridek jaroj. Tiu situacio funde evoluis en la 
lastaj jardekoj kaj tial estas nepre dezirinde. ke ia neŭtra movado 
denove reunuiĝu kaj dank al tiu reunuiĝo iru sian novan gloran vojon
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S-ro Kervers, nome de LEEN, esprimis sian ĝojon kaj feliĉon pro 
la anoncita novajo. Li diras ke la Nederlandanoj, kaj verŝajne ankaŭ 
multaj aliaj ali-landanoj. neniam bone komprenis la kialon de tiu due- 
co ; dum ili pli bone ol kiu ajn alia komprenas la gravecon, en malbona 
senco por la movado, de tiu divido. ĉar ili havas alian, sed ankoraŭ 
pli gravan dividon de la movado en propra lando. Li alvokis ĉiujn al 
kunlaboro en ia nova kadro, kiu kiel eble plej plilarĝiĝu, i.a. per an- 
koraŭ pli funda kunlaboro inter Beneluksanoj.

S-ino Kervers. kiu estas prczidantino de la Haga Grupo, nepre 
deziris saluti la Kongresanojn nome de sia grupo, sed tamen precipe 
volis jam inviti ĉtujn al sia urbo, je Pentekosto 1961 ; ĉar verŝajne la 
proksimjara Kongreso okazos en la nederlanda registara urbo. Ŝi tre 
vigle parolis kaj akiris, — kiel cetere la antaŭaj paroladantoj. — var- 
man aplaŭdon.

S-ro faumotte tiam ankoraŭ aplaŭdigis la nomojn de la jubileantoj 
de tiu ĉi jaro ; post kio li. per Iaŭta alvoko de la nomoj. kreis la novan 
Honoran Kolonon por la Kongreso 1961. por kiuj jam kvardeko da 
membroj pagis sian kotizon al la du Ligaj kasistinoj. f-ino A. Terrijn
kaj s-ino ) Plyson.

Kaj jam estis tempo por iri sekvantare al la Urbdomo,

Solena Akcepto en la lirbdomo
Je la tla.  la tuta kongresanaro eniris la urbdomon de Namuro. kie 

ili estis akceptataj en bela salono.
Pro foresto de la urbestro S-ro Huart. kiu, — same kiel la provin- 

cestro. — per spcciala letero estis senkulpigmta sin. estis la skabeno 
pri Publika Instruado S-ro Pieltain. kiu akceptis la kongresanojn. Li 
estis ĉirkaŭata de diversaj urbaj konsilantoj.

Post mallcnga prezento fare de la LKK-prezidanto D-ro Denoel, la 
skabcno bonvenigis ĉiujn kaj. per spritaj vortoj, memorigis pri lingvaj 
malfacilajoj kiujn 1j renkontis en iuj cirkonstancoj de sia vivo. nome 
en la arrneo kaj rakontis kiel li tiam solvis ilin... iomete en la stilo 
esperanta. kiun li cetere konas, ĉar li iani kcmencis lerni nian lingvon, 
antaŭ multaj jaroj.

Li vidas tamen en Esperanto gravan helpilon por la paco al kiu 
ĉiuj esperas kaj kiu estas, ankaŭ por niultaj esperantistoj. unu de la 
celoj de ilia klopodado.

S-ro Jaumotte unue tradukis. resume kaj esperantlingve. la parola- 
deton de la Skabeno kaj tiam. per la franca lingvo, dankis lin pro la 
bela akcepto. Li diris la ĝojon de la kongresanoj esti en Namuro. 
kiu meritas pli longan viziton kaj kiun li promesas revizitigi dc la 
esperantistoj, en alia eble pli longdaŭra okazo.

Kaj la honorvino. la cigaroj kaj bonbonoj baldaŭ agrabligis tiun 
solenan, tamen intiman akcepton, pri kiu ĉiuj plej bone memoros.

Dume. la pluvo riskis malhelpi la fotografajon kiu estis antaŭvidita. 
tuj post la akcepto. antaŭ la nacia monumento al la Reĝo Alberto kaj 
kiu efektive povis okazi en bona) cirkonstancoj pro momenta halto de 
la pluvo. kiu poste rekornenciĝis por ne plu ĉesi dum la tuta post- 
tagmezo.
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Tiu neĉesanta pluvo malhelpis kiun ajn komunan aranĝon, sed la 
plimulto trovis en agrabla babilado, ĉe kafo, pasteĉo aŭ glaciaĵo. gajan 
kaj agrablan kompenson.

La Festeno

Verŝajne pro la pluvo, jam antaŭ la sepa, multaj kongresanoj eniris 
la salonon de la Hotelo " Victcria ” , kie okazos la festeno.

Dum plena horo, jain sidantaj ĉe la bele ornamitaj tabloj, ĉiuj gajc 
babilis. iomete kantis... Kaj kun granda apetito poste honorigis la 
bonajn pladojn de la festena menuo.

Ne estis honortablo. La ligaj kaj LKK-prezidantoj estis dividintaj 
inter si la duon — kaj neoficialan prezidon de la diversaj tabloj kaj la 
tostoj estis do kiel eble plej simplaj. D-ro Denoel dankis siajn kunlabo- 
rantojn ; S-ro Jaumotte. nome de ĉiuj dankis D-ron Denoel kaj la tutan 
lokan kongresan komitaton. Li citis ĉies meritojn kaj aplaŭdigis ĉiujn 
nomojn.

S-ino Kervers ankoraŭ tutspeciale dankis la nuran Nnmuran LKK a- 
non, S-ron Pierre Piron, kiu tiel serveme helpis la nederlandan dele- 
gacion.

Dank al al belete kunmetita kantlibreto, dank al al surbendigo de 
kantoj. kaj dank’al agrabla danca parto. tiu festeno finiĝis en plei 
harmonia kaj varma atmosfero.

La lunda tago

Multaj timis pri la vetero por la lunda ekskurso, kiu celis la beiegajn 
ĝardenojn de Annevoie.

Kiam la kongresanaro kunvenis ĉe la stacidomo, apud la aŭtobuso, 
kiu kondukos ilin al Annevoie, la vetero tamen estis ne nur seka. sed 
beleta, kun iom pala. sed tainen vera suno.

Kaj kiam oni alvenis en Annevoie Ia vetero estis vere bela. tiel ke 
la promenado tra la parko kun la multaj fontanoj, estis plej agrabla ; 
ankoraŭ pli agrabligita per interesaj klarigoj de lerta gvidanto.

Post la promenado. sekvis ripozeto en apud-moza kafejo kaj. iom 
post tagmezo, ĉiuj reiris kune al Namuro, kie surstrate S-ro Jaumotte 
diris ankoraŭ lastan adiaŭan kaj dankeman vorton al ĉiuj, kiuj kun- 
laboris al la sukcesigo de la Kongreso.

Kelkaj jam estis foririntaj dimanĉvespere aŭ nokte. aliaj deziris restf 
ne tro malfrue en la kongresurbo por eviti la tro amasan alfluon sur la 
vojoj kaj en la vagonaroj... Sed kelkaj kuraĝuloj tamen ankoraŭ restis. 
por admiri posttagmeze la Floren Sekvantaron en Jambes. sur la alia 
Moz-bordo.

Kiel ajn, ĉiuj ĝuis agrablajn tagojn en Namuro, kiun rnultaj ne plu 
detale vizitis de antaŭ multaj jaroj. ĉar la lasta tie okazinta kongreso 
datumas de 1924 I

B.F.E
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reorcfcmizc de la ^ o p era n to -m o v a d a  en ‘B e lg u jo

Sabaton. la 16an de septembro, okazos en Bruselo unua kunveno de 
la nova kcmuna estraro de ‘ Belga Esperanto-Federacio ” , en kiu 
kuns dos la du estraroj de la ĝisnunaj R.B.L.E. kaj FL.L.E.

Tio estos la sekvo de intertraktadoj. kiuj daŭris dum diversaj mo- 
natoj kaj kondukis al akcepto de propono. farita de dek ” saĝuloj ", 
kvin apartenantaj al R.B.L.E. kaj kvin al FL.L.E.

Tiu propono rekcmendis la plenan kunfandiĝon de ambaŭ Ligoj.
Dum administrantara kunsido de R.B.L.E. estis unuanime decidita 

ke ĉiuj grupprezidantoj proponos la eksiĝon de ĉiuj siaj membroj, kon- 
diĉe ke FL.L.E. akceptu saman aŭ similan proponon. kaj la kandida- 
t gon de ĉiuj tiuj membroj al la nova starigota organismo.

En FL.L.E.. la estraro ne organizis plenan kunvenon de la membra- 
ro. sed referendumis per c.rkulero

Post forpaso de la limtempo por la respondoj al tiu ĉi referendumo. 
5-roj Debrouwere kaj Maertens cficiale informis la membraron pri la 
rezulto. per letero. el kiu ni ĉerpas :

Ni juĝas utile komuniki al la liganoj la rezultaton de la voĉdonado. 
Alvenis nur 2 malkonsentoj kaj inter la konsentoj estas 9 kiuj sam- 
tempe aldonas ĉu konsiderojn ĉu kondiĉojn.

La estraro de Fl.L.E. konscias ke multaj problemoj — ne ĉiuj egale 
gravaj — devos esti solvitaj. Ĉiuj estas respektindaj kaj notindaj ; ni 
ne preterpascs ilin sen serioza ekzameno.

Dum la transira periodo. la koinpletn estraro de Fl.L.E.. same kiel 
tiu de R.B.L.E. eniros egalrajte la komitaton de la Federacio. Ni restos 
viaj reprezentantoj ĉe la centra organizaĵo kaj laŭbezone informos vin 
per cukuleroj pri ĝia evoluo.

R.B.L.E. ankaŭ jam trafis gravan decidon. Ĉiuj sekcioj subskribis 
eksiĝleteron. tiel ke Belga Ligo fakte ne plu ekzistas pro manko de 
membroj kaj ke je fino de la jaro ĝi estos likvidita.

Ambaŭflanke ni agis nur kun ia deziro enblovi novan vivon en la
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16, Schoenmarkt, 16
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226, Rogierstrato, BRUSELO 

Tel. : 15.19 92

Entrjspreno de
K O N S T R U A J O J

Esperanto-movado. Per unuigitaj fortoj ni klopodas deno\'e konduki la 
internacian helplingvon sur la vojo de la progreso.

Kun via helpo ni sukcesos 1

La subskribinto povas diri nur la samon al la membroj de R.B.L.E.
Kc ili ne kontentiĝu per simpla repago de sia kotizo proksiman jaron, 

sed ke ili vidu en la klopodo pri unuecigo de la movado. firman mten- 
con de ĉiuj gvidantoj, forte re-antaŭenpuŝi la movadon en nia lando

Sed tion la gvidantoj. eĉ kun reunuigitaj fortoj. ne povos, se la 
membroj. — ĉiu en sia loko, ĉiu en la funkcio, kiun li plenumas -—, ne 
farus sian devon, ne streĉus siajn fortojn.

Mi kredas ke mi, persone, rajtas fidi je ĉies kunhelpo.

Maur. Jaumotte.

* * *

La apero de nia revuo.

La reunuigaj klopodoj. kiujn ni faris dum la lastaj monatoj. necesigis 
multajn intertraktadojn. multajn letcrojn, multajn interparolojn. muU 
tajn telefonajn interkonsiliĝojn.

Pro cio tio suferis la regula aperigo de la revuo.
Per tiu ĉi numero. ni ree ĝisdatiĝas.
Ni zorgos ke. ekde nun, la revuo denove regule aperu ĉiujn du mo- 

natojn kaj ke ni retrovu en ĝi ankaŭ la rubrikon pri la grupa vivo.
Ĉu ni povas pcti la grupsekretariojn. ke ili sendu al ni telegrafstilan 

resumon de tio, kio, — en la daŭro la de pasintaj monatoj, — ŝajnis 
menciinda kaj meinorigota ; do sen cito dc parolataj jurnaloj, legadoj 
de tekstoj, ktp, ; sed kun cito, sen specialaj laŭdvortoj. de gravaj festoj, 
parcladoj, diplomdisdonoj ; tiel ke la revuo, ankaŭ por tiu jusforpasinta 
periodo, estu la spegulo de la laboro de niaj Iiqaj grupoj.

Ni en la fujsekvontaj nuineroj speciale rezervigos kelkajn paĝojn al 
tiuj resumoj.
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Dokumentoj
KLMVENO PRI L \ RILATOJ INTER

INTERNACIAJ KONGRESO.T KAJ 
GAZETARO

(
La Kunveno okazis la 23-an de junio 

1961 cn Pari/o, en la palaco de la Aso- 
cio Francujo-Ameriko sur la bulvardo 
F.D. Roosevelt, en la kvartalo de Eli- 
zeaj Kampoj. Gi estis organizita dc la 
GEGOS (Generala Komisiono por 
Scienca Organizado), kiu invitis min 
pre/enti la ĉcfraporton pri miaj sper- 
loj kiel KKS. La kunveno estis aran- 
ĝita sur trc alta nivelo: estis invititaj 
nur gravaj inlernaciaj organizaĵoj kaj 
kongrcsspecialistoj. Estis roprezenlilaj. 
inter alie, Lnuiĝo dc la Intemaciaj 
Asocioj, pere de la vic-prezidanto kaj 
de la vic-ĝenerala sckretario (speciale 
venis de Bruselo), Intcrnacia Komerca 
Cambro kaj la franca Vlinisterio PTT. 
U.N.E.S.CO. cstis reprezentita pcre dc 
sia DcparPamcnto por Informado, en 
la pcrsonoj de S-ro Y. Legucn kaj 
F-ino Tabbush.

Dum ]a honora tagmanĝo antaŭ miu 
prelego, unu cl la temoj estis Esperan- 
lo. Du francoj, kiuj konis parizan pio 
niron de la Tnternacia Lingvo, inter- 
konsentis difini lin kiel ekstravagancu- 
lon («un fou, rnais adorable») kaj klo- 
podis apliki tiun difinon al ĉiuj espc- 
rantistoj. La reprezentanto dc UIA tuj 
emfazis, kc cn la lastaj jaroj Esperan- 
10 atingis gravajn rczultojn: la atmos- 
fcro turniĝis al simpatio, kiam mi kla- 
rigis la uzon, kiun mi fai as de Espe- 
ranto en mia familio, ne pro principo 
aŭ fanalismo, sed pro simpla neceso.

Dum la kunvcno mi prezcntis ne nur 
la rczultojn atingitajn de niaj Kongre- 
saj Gazctaraj Scrvoj cn divcrsaj jaroj, 
scd ankaŭ studon pri la maniero ktel 
granda centreŭropa gazeto, Frankfur- 
ter Allgemeine Zeitung, dum unu jaro 
(oklobro 1939 — oktubro 1960) pritrak 
lis la naciajn kaj internaciajii kongre- 
sojn. La eseo, originale verktta en la 
franca, estis de mi kunmetita dum 21 
monatoj, dum liberaj horoj. Surbazc 
dc statistikoj kaj analizoj, la cseo pri-

traktas la influon de la faktoroj tcmpo, 
temo, loko, kvanto kaj clito cn la rila- 
toj intcr kongrcsoj kaj gazctaro. La 
enkcto vckis tre grandan intcrcson kaj 
cstis difinita dc la Prezidanto kiel gra- 
va kontribuo al la sociologio de la in- 
forrnado. Resumo estos sendila, fare de 
Ja CEGOS, al ĉiuj interesitaj inslitu- 
cioj kaj aperos en la revuo « Associa- 
tions », oliciala organo de UIA, kiun 
ricevas ĉiu persono en la rnondo, kiu 
okupiĝas pri internacia organizado.

La diskuto, kiu sckvis, daŭris multc 
pli longc o' estis antaŭvidite kaj cĉ 
post !a tcrrno de la kunveno forrniĝis 
grupctoj, kiuj plue debatis la temon. 
Nur unu persono (usonano) parolis 
angle, kaj ]ia interveno kaŭzis grandan 
emharason, ĉar la stenografistinp de Ia 
kunveno ne konis tiun lingvon kaj nc 
seiis, kion protokoli. dum la aliaj pcr- 
sonoj (francoj kaj bclgoj) evidcnte vo- 
lis eviti debalon en la angla. Atnbaŭ 
reprezentanloj de UNESCO plurfoje 
prenis la parolon:

UNESCO rnetn opinias siti bonŝanca, 
kiam ĝi povas akiri 4 liniojn en la plej 
gtava franca gazcto: ĝiaj tcknikaj kon- 
fcrcncoj havas ticl malgrandan ehon, 
kc multe pli bonc cstus ne okazigi ilin 
aŭ aranĝi, ke Minislroj diru la samajn 
afcrojn anstataŭ specialistoj nekonataj 
ul la granda publiko. Tre intetesa estis 
la raporto pt i la metodoj dc la Eŭropa 
Agentejo pri Produktado, kiu liveras 
gazetarajn komunikojn cn 22 rrtil ck- 
zemplcroj. UNESCO posedas amplck- 
san adrcsaron dc gazctoj kaj ĵumalis- 
toj tra la lula mondo, kiun uni rajtas 
konsulli cn Parizo: ĝi estas dividita 
ankaŭ laŭ la fakoj, pri kiuj la apartaj 
ĵurnaligtoj intcresiĝas. Estis traktitaj 
ankaŭ la problentoj pri gazetataj komu- 
nikoj, gazetaraj konfercncoj, dcccntiigo 
de ia informado kaj dc la kongrcsoj, 
ckonomiaj kaj politikaj prcmoj. La 
kunvcno konstatis, kc la intcresiĝo de 
io gazetaro al inlernaciaj manifesta- 
cioj estas rnalsufiĉa (1,9 %  de la jara 
spaeo). Prila demando estos ŝarĝitaj 
kornpetentaj orgariizaĵoj, kiel la Inter- 
nacia Instituto de la Gazetaro, CEGOS, 
UIA kaj LiNESCO. Tiamanidre la indi- 
fercnteco de la gazetaro, kontraŭ kiu 
baraktadas nia Movado, cstas lokigita 
en la kadro de pli larĝa problcmo, pri 
kiu ek de nun okupiĝas instancoj kun 
adekvalaj aŭloritato kaj rimedoj.
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Dum la luta kunveno Esperanto cstis 
cn Ia centio de la atcnto. ne kicl ling- 
vo, sed kiel Movado, kiu havas tiom 
da sperto pri fakaj intcrnaciaj probie- 
moj. Post la Fcrmo, La Generala Direk- 
toro de la CEGOS, S-ro Milhaud, diris 
ai mi, kc li cstas impresita de la eko- 
nomiaj avanlaĝoj de Esperanto dum 
intcrnaciaj konlerencoj, kaj li dcmari- 
dis, ĉu estus preferinde enkonduki ĝin 
en ĉiujn lerncjojn aŭ ĉu estus pli bone 
komenci ĝian instruadon al kongrcsaj 
delegitoj.

La CEGOS organizos aliajn similajn 
kunvenojn, kiuj iom post iom pristu

Komuniko de la Libro-servo
Infanliteraturo.

Les Editions Franvaises d'Esperanto (Rue P. Vergnes 11 MARMANDE) eldonis 
serion de dek belegaj kajeroj kun tre multaj koloraj ilustrajoj. Jen la titoloj: 
« Kun niaj amikoĵ la bestoj » — « Aladino kaj la mirinda lampo » — « Kampo- 
nmso ekskursas » — « La Ratkaptisto el Hameleno » — « Eta plurnba soldato » 
— « Pli kaj pli rapidc » — « La kuraĝa Tamburisto » — « Orharulo kaj Ruĝa- 
kresto» — « Kaj nun ni Eklaboru » — « Vespero en la cirko». Ciu prcsita 
kajero havas 12 paĝojn. La prczo esias nur dek novaj Francaj frankoj por la 
tnta scrio. Jcn io pcr kio la infanoj havos tre rnulte da plezuro kaj per kio ili 
Iernos mtilte da Esperanto.

F . \ K \  J R T A R O J .

Ekzistas jam multaj dc tiuj trc bczonataj spccialaj vorLaroj, kiuj havis cctcrc 
tiel grandan sukccson ke pluraj jam elĉerpiĝis. La « Esperanto-Press » Oakvillc 
Ontario CANADA nun recldonis kvar tiajn, nome « Muzika Terminaro» dc 
M.C. Butlcr kaj F. Mcrrick; «Terminaro por Infanludoj » — « Kudra kaj Trika 
Tcrminaro » de M. kaj V. Vetda ; kaj Ia « Radio-Terminaro » de A. Venture. 
Ciu el ilt koslas nur 4 stelojn.

•k -k ir

Restas ankoraŭ kelkaj ekzempleroj de la Klektitaj Noveloj " de la 
fama Flandra aŭtoro Lode Baekelmans. Prezo : nur 20 F.

* * ★
Aperis en bela I27paĝa libro. kolekto de rakontoj de la mondfama 

Hinda aŭtoro Rabindranath Tagore. sub titolo Malsata Ŝtono EI 
la Bengala lingvo tradukitaj de Lakshmisvvar Sinha. Prezo : 160 B.F.

Kaj ! Fine ! Aperis ankaŭ en unu volumo la jain mondfama teatrajo 
de Marcel Pagnol ; ‘ 'fopaze kaj la egale bela La Ŝipego Tena- 
citv ’’ de Charles Vildrac. Vidu recenzon en tiu-ĉi numero. Estas 

Stafeto ” eldono. Tio garantias belecon de aspekto kaj de enhavo ! 
Prezo : 100 B.F.

Senprokraste mendu ĉe Belga Esperanto-Instituto . Antverpeno. 
Cuvlitsstraat 119.

P. C.R. 168958
l|||l!llll!ll!l!llllll[l!!!ll!i|il!ll!ll!llll!llllll!lllllllltl!:iill!lllll!ll!lllllllllllllllinilllll!IIIHIII!11!llllllltl!llllllitll!IUtlHt!lll!UinUlli!!IIIIIIitlll!llllllllllirillll

dos ĉiujn aspektojn de internaeia kon- 
greso: kiam la lingva problemo eniros 
en la tagordon, tiam cstos preparitaj 
la kondiĉoj por la sukceso de fcspc- 
ianto.

Mi scndas la tckston dc mia cseo al 
la Informa Fako de UEA, kiu decidos 
pri la oporluneco konigi ĝin, tute aŭ 
parte, al la Inlormaj Fakoj de la Lan- 
daj Asocioj.

G.C. Fighicra,
Konstanta Kongrcsa Sekretario.
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Xz:6peranto en
I) Ccntra luhuonda kolektado de scien 

caj informoj kaj ia problemo de 
internacia lingvo

Sendube la laboro de ĉiu scienculo en 
la rnondo estus rnulte pli lacila kaj 
fruktodona. kaj sukcesus pli rapide, 
se ĉiuj scicncaj publikaĵoj el la luta 
mondo ĉiumomenle estus havcblaj poi
li. Li tial povas envii la scienculojn de 
Sovol-Unio, kiuj havas je sia dispono 
la Inslituton por Kolcktado de Scicn- 
caj Informoj el Eksterlando, bone scr 
vantan al ili. .211)0 oficistoj kaj 20.000 
okazaj sciencaj kunlaborantoj densigas 
ĉiujn artikolojn el 12.000 sciencaj gazc- 
toj, same el 8000 raportoj pri scicncaj 
konferencoj kaj kongicsoj, jc amplek- 
so dc dek ĝis tridek linioj. Ciun duan 
semajnon estas prcsata po unu volu- 
mo da tiaj resumoj dc cksterlandaj 
Iaboroj en ĉiu el la 16 seieneaj lakoj 
(tiziko, kemio, biologio k!p.) kaj sen- 
data at la scicnculoj de la konccrnaj 
sciencaj fakoj en la tuta Sovet-Unio. 
Ciu volumo nonrbras 600-700 paĝojn. Sc 
ia sovclaj scienculoj aŭ institutoj tro 
vas en la resurnaj enhavolistoj vcrkon, 
kiu ilin speciale intcrcsas, ili Luj pos- 
Lulas dc la informa ccntro fotokopion 
de la originalo aŭ tradukon. Paradoksc 
estas. kc usonaj sciencaj institutoj abo- 
nis la duscmajnajn volumojn de !a so- 
vcta inslituto, por ckscii, el Moskvo, 
kion oni povas legi en anglaj tukaj ga- 
zcloj. Moskvo komprcncbic rifuzis la 
peton eldoni anglain tradukojn de la 
inlormoj. Tial oni devas la ruslingvajn 
resumojn rctraduki anglen !

Oni povus pcnsi. kc la registaroj de 
la aliaj landoj komprenus la gravecon 
dc lia instituto por la sciencaj klopodoj 
de sia propra lando. I a tieaj scicnculoj 
plendas pti la ekstrcmc ncpcrfckta in- 
formado pri eksterlanda scicnca laboro. 
Kaj la tuta sĉicnca mondo ckstcr So- 
vet-Unio ĉagrcnas, ĉar neniu scias pre- 
cize, kion faras la kolcgoj. Estas tute 
klarc, kc la starigo de Centra Tutmon- 
da Inslitulo por Kolektado de Sciencaj 
Informoj esta.s tuja nepra neceso.

Sed ĉiu scienculo devus povi facilc 
kompreni la informojni dc tia instituto. 
En kiu Iingvo do tiuj infortnot dcvus 
esti puhlikigitaj ? Cu cblc ĉiu scicnculo 
l e r n L i  la rusan lingvon por rapide po- 
sctii, kiou li bczonas ? Bedaŭrinde la

ia Aciencc
rusa lingvo cstas tre malfacile lernebla 
por neslavoj, kaj nur posl plurjara stu- 
dado. Ankaŭ ĉia alia nacia lingvo estus 
rifuzuta pro la konkurenco iriter la na- 
cioj. Eslas la demando, ĉu ne ckzistas 
lacile lernebla lingvo internacia.

Esperanto estas tiu facile lemebla 
internacia lingvo, kiun ĉiu scicnculo, 
oflc ja scianta aliajn naciajn lingvojn 
pli aŭ malpli, kapablas facile lerni dum 
du ĝis kvar monatoj tiel, ke li ne plu 
trovas mdlfacilaĵojn ĉe ĝia legado.

Espcranto krome estas ekstreme kla- 
ra, lngika kaj kompare kun aliaj ling- 
voj kaŭzas nur malmultajn erarojn. 
Finfine estas eble, fiksi la signifon de 
vorloj per internacia intcrkonsento. Ce- 
tere Esperanto jatu pruvis sin taŭga 
dum jaroj kaj jardekoj, en komercaj 
rilatoj, en konfcrcncoj kaj ankaŭ por 
scienca laboro.

Estas tasko dc T esperantistoj kaj de 
la Espcranto-urganizajoj, antaŭenpuŝi 
la ideon de tia Centra Tutmonda In- 
stŭuto por Koleklado de Sciencaj Infor- 
moj kun la uzo de I’ Internacia Lingvo. 
Mi petas precipc ĉiujn scienculojn el la 
esperantistaro, postuli en siaj gazetoj, 
en konferencoj kaj kunvcnoj la fondon 
dc tia mond-instituto por scienca infor- 
mado pcr Esperanlo.

Rruno Vogelmann.

2) Esperanto en scienca) rondoj’ tlc 
Germanujo.

Sinjoro Prof. Hahn, la konata atom- 
scicncisto ricevis la raporton dc sin- 
joro Vcgclmann, pri la taugeco dc Es- 
peranto. Kai Frof. Hahn tuj donis la 
raporton *d la « Ma.v-Planck-Gcsellschal t 
zur Forderung der Wisscnschaftcn e.V.» 
(Asocio-Max-Planck, plej grava seien- 
ca institLito en Gcrmanio), Mŭnchen 
15, Goethestr. 31, kics direktoro. Dr. 
Ballreich rcspondis 31.1,63 :

« Estimala sinjoro Vogehnann, 
Sinjoro ProL Hahn donis vian rapor- 
lon de 19a januaro al ni. ĉar ni pri- 
laboras ĉi-tie la fondiĝon dc « doku- 
menta instituto ». Certe la lingva pro- 
blemo havas la dc vi vidatan grave- 
gan signifon. Dum niaj pripensadoj 
ni esploros ankaŭ vin rnovanlajn pro- 
hlemojn, kaj mi scias, ke la fakuloj 
liundc analizos la ehlecon uzi artefa- 
rilan lingvon por dokurncntado, ek-
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zerriple Esperanton. Mi ĉiukaze Ire 
dankas pro viaj instigoj. Kun afa- 
blaj saluloj rai estas via sindona Dr. 
Ballreich. »
La « Bundeskanzleramt » (ministerio 

de la germana kancelicro kaj ĉcfminis- 
iro Dr. Adenaucr, skribis la 25,1.61:

« La kancclicro dc la gcrmana Fcdc- 
racio Respubliko ktm intereso audis 
pri viaj klopodoj kaj ordonis fordoni 
vian raporton al ]a Ministro por in- 
lernaj aferoj. »

3) Espcranto en sciencaj rondoj de 
Fiunlando.

Vi jam lcgis novajon, ke Ia plej gra- 
va gcrmana scicnca instiuito. Max- 
Planck-socicto por prograsigo clc scien- 
coj, intcncas fondi intcrnacian centron 
por scienca informado, kaj ĉi- tio scii- 
gis, ke ĝi volas serioze studi Ia eblecon 
uzi por koncernaj dokumentoj la in- 
tcniacian lingvon. Kaŭze de tio 22 
sciencistej cl Finnlando sendis nl Ja ln- 
sliluto kuraĝigan lctcron, opiniante, ke 
F.speranlo plcj bunc scrvos por inter- 
nacia scicnca informado. La unuaj sub- 
skribintoj cstus pruf. Paavo Ravila, cks- 
rcktoro de la Universitalo dc Hclsinki

kaj prof. Yrjo Vaisiila, emcrita profe- 
soro dc astronomio kaj fiziko cn la 
Univorsitalo dc Turku (la sama, kiu 
jam antaŭ jaroj donis al du planede- 
toj la nomojn « Zamenhof » kaj « Es- 
peranlo»); umbaŭ eslas meinbroj de 
la plej grava kultura instiluto de Finn- 
lando, la Akadernio de Finnlando. Inter 
la aliaj subskribintoj estas eksprezi- 
danto de la Scicnca Akadcmio Finna, 
profcsoro Vilho Vaisalii, diicktoroj dc 
fakaj institutoj, profcsoroj de finna 
lingvo, dc fonctiko, matcmatiko, geo- 
dczio, intcrnacia juro, filozofio, farma- 
cia kemio, litnnologio, rektoro de in- 
struista altlernejo, ktp. Espereble ali- 
ĝos simile eminentaj sciencistoj el aliaj 
landoj al sama deziro.

Vilho Setala.

Grava Rimarko

Se iuj dc niaj Iegantoj havas bonajn 
rilatojn kun sciencistoj, cstas konsilin- 
dc kc ili montru la Ictcron al ili kaj 
dcmandu ilian aproban subsignon. Ni 
povas doni kopiori cle la letero kiu es- 
tas en Germana lingvo kaj ankaŭ Iiston 
de la Finnaj sciencistoj kiuj suhsignis.

L \  k o l e k t a n t o  m t e R n a c i A

estos revuo kojcktanla pri ĉiuj fakoj; filatelo, numismatiko, alumetetikctoj, glu- 
markoj ktp. kun koncemaj rubrikoj servanta al la kolektantoj kaj hclpanta 
facilan interŝanĝon. Tion klopodos Ja revuo pcr aperigo de la plej freŝaj informoj 
kaj ilustraĵoj; granda parto cle la spaco estos pro tio dediĉita ĝuste al la anon- 
cetoj pri la interŝanĝo, vendo aŭ aeeto, al reklamoj-ofcroj dc la komercistoj.

La revuo ekkomencis sian aperon la 16-an dc julio cn vigle ilustrita vesto por 
esti alloga kaj utila ĉu al la kolektantoj. ĉu al la negocistoj. Gi enviciĝu en la 
fakan literaturon vcre rcprezentanta internacieeon ĉu laŭ la karaktero, ĉu laŭ la 
lingvo. Ke lia rcvuo cstas ncccsa pruvas multnombraj instigoj, sed por plenumi 
sian rolon ĝi devos ĝui plcnan kaj aktivan helpon de la kunlahoiantoj (por 
vigligi la rubrikojn; cl rnultaj landoj eblas ckz. informo pri noveldonoj de pm. 
nur rekte el sub la plumo de kunlaborantoj) kaj dc la rcprczcntantoj-ageritejoj, 
kiuj varbos la abonantojn en unuopaj landoj aŭ rcgionoj, kolcktos anoncetojn 
kaj ofertojn de lirmaoj kaj komercistoj. Sinsek\e en la numeroj ties adrcsoj 
cstos puhlikigotaj, sed cetere rekta aboniĝo aŭ mendo estos ĉiam dankc akcep- 
tota.

La revuo en la umia eldonjaro aperos dumonatc sur 24 paĝoj, formato A 5.
En la dua jaro la aperado estus jam monata.

Jarabono 1Z5 F.
Anoncetoj pri korcspondado, inteŝanĝo, (vendo aŭ aĉcto) por minimumo ĝis 

25 vortoj aŭ mallongigoj: 37 F.
l.a 1-a n-ro (provekzemplere) riccvcbla kontraŭ cgalvaloro de 25 F.
Adreso de la redakeio kij administracio « LA KOLEKTANTO INTERNACIA», 

Ljubljana, poŝliako 329, Esperanto-Ligo Jugoslavio.
Reprczcntanto por Belgujo: Tserentanr Rogcr (F.F..L), Blankenbergsc steen- 

\veg 71, Brugge.
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MARKO SALUTAS LA AĴOJN
Tagon vireto kun ciklo sur vazo kun flor

vlor vlor
Tagon seĝo ĉe tablo 
tagon pano sur tablo 
tagon fi.ŝ-fiŝisto kun pip 

kaj
tagon fiŝ-fiŝisto kun Ĉap 

pip kaj ĉap 
de la fiŝo-fiŝist

tagon vi
TA-A-GON FIŝ 
tagon kar-fiŝ 
bonan tagon mia fiŝet

Tiun “ versajeton de la fĵandra poeto Paul van Ostaijen (1896- 
1928) alia flandra pocto M aurice Gilliams (1901 ) jenc komentariis :

La infano per unu ekrigardo, per pensosaltoj malkovras en raczo 
plc) ordinara. novajn, interesegajn ajojn : ĝi ankaŭ volas per ununura 
bildo (per unu vorto. per unu kno) ĉiujn ĉi ajojn samtempe teni kaj 
nomi. Post la mola noktriporo la infano eniras la mirhelan atmosferon 
de la freŝa, trankvila ĉambro, en kiu ĝi malkovras la hieraŭajn ajojn 
kun senfina krea tnirego, kvazaŭ ĝi proksimiĝus al bordoj de (neko- 
nata) mondo pere de seĝo, tablo, vazo kaj fiŝo. Poste venas la luda 
pensado pri la bildoj, la ordigo kaj la konsciiĝo. Apenaŭ murmuro ek- 
prokraste surlipiĝas, kiu gustume ripetas la ludan ruliĝon de 1'bildoj 
“ pip kaj ĉap ”  —- de la fiŝo-jiŝist'. Kun subite la jubila vekiĝo . 
TA-A-AGON FIŜ' kiel (nekonscia) resumo de prekaŭ himna belo. 
La finverso “ bonan tagon mia fiŝet' " ne plu estas de Marko, sed de 
ia poeto mem, kiu versante pri la knabeto ne plu povis reteni sian emo- 
cion kaj per “ mia fiŝet ”  celis ja la infanon. Per persona. neatendita 
akordo li finis sian lazuran sonatinon.

Tyneverum.

Firma Van Iseghem & Verstraeten,
P.V.B.A.
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RABATO por esperantistoj

Amiki&o inter honioj de diversaj naeioj eslas de/.irinda celo, tamen nealingebla 
pur Ia plei multaj homoj, ĉar ili ne scias iun ulian lingvon. AI tiuj homoj volas 
helpi ia IKS-servo.

J KSLanda-Otico akccptas lelerojn de ĉiu en sia nacia lingvo, tradukas ilin 
esperantcn kaj scndas iliu al freinda lando, kie !a tiea Landa-Ofico plu-tradukas 
en la nacian lingvon de la ricevonlo. Tiu pagas ncnion. Mur la forsendanto pagas 
malgrandan sumon, por ke ankau junuloj kaj malriĉuloj povan leterŝangi.

La JKS-Contra-Ofico en Crailsheim organizis reton de Landaj-Oficoj kun pcran- 
toj (kiuj tradukas kaj peras adresojn) cn rnullaj landoj, ĝis nun cn Alĝcrio, 
Austrujo, Egipto, l innlando, Francio, TTindujo, Israelo, Italio, Japanio, Suda- 
Koreujo, Svedujo, Svisuio, USA kaj Germanio. Ni serĉas kunlaboranlojn en ĉiu 
lando, ankaŭ en la supre nomiiaj. La perantoj 1 tradukantoj) eĉricevas malgran- 
dan pagon por ĉiu tradukenda letero kaj servas kaj al privata, amikeca kores- 
pondado kaj al komerca u/o.

IKS laboras kun scio kaj konsento de UEA.
Tiel IKS estas samtempe idealista kaj praktika alero. IKS utiligas Esperanton 

al nc-esperanlistoj, ĉar inultaj pcrsonoj pro iaj kauzoj ne povas lcrni Espcran- 
ton, sed lamen volais kontakti kun eksterlandanoj kial ne helpi al ili pcr Espe- 
ranlo ? Certe ni vat bos multajn el ili por nia lingvo per nia IKS-servo.

Ni petas vin, la Esperanlistojn, kunlabori Bonvolu skribi por detaloj al 
IKS-Centra-Ofico, Crailsheim-Germanio, poŝtkcsto 39.

HECTOR HOFMAN
SINT-JACOBSTRAAT 46, BRUGGE Tel. 326.21

Radio-aparato) ĉiuspcca) lurnigiloj
kaj elcktrai aparatoj

10 o o rabato por esperantistoj.

Nova Mondlingvo : Neo

I legantoj de la helgaj gazetoj certe, la aliaj verŝajne ne jain scias 
ke ekzistas nova moncllinovo. nomata Neo. Ĝi estas la verko de 
73jnra, Itala komercisto, Arturo Alfandari, kiu depost 35 jaroj loĝas 
en Rclgujo. Dum la pasintaj semajnoj aperis pri tio ampleksaj artikoloj 
kaj la verkisto sukcesis trovi tre konatan cldonejon : Brepols. Strange 
estas ke tiuj gazetoj, kiuj malfaciie puhlikigas ion pri niaj lingvo kaj 
movado, nun subite disponigas kolonojn por tiu nura projekto. Kiuj 
influoj aft konsideroj ■ (kaj, ĉu tio daŭros ?). La revueto La Cara- 
velle ’ estante la vivo de la iibroj ĉe Brepols ” eldonis specialan nu- 
merelon pri Neo. En ĝi ni legas intervjuon kiun prenis iu Luc Marchal 
de la aŭtoro. Laŭ tiu fonto A. Alfandari konas kaj admiras doktoron 
Zamtnhof kaj Esperanton. Li opinias tamen ke la sukceso de espe- 
ranto estas tre limigita : kaj la kaŭzoj cle tio estas. laŭ A.A.. la mal- 
belsoneco ! Tiu malhelsoneco niem estas kaŭzita de la troa uzado de 
pre — kaj sufiksoj. Pro nur tiuj du motivoj. Alfandari laboris dum pli 
ol 20 jaroj al nova lingvo sen afiksoj ! La .sekvo estas kompreneble ke 
la grandega vcrtamaso rcstas konservita en lia projekto, nome sesdek 
mil vortoj !! La sola avantaĝo de tio — laŭ A.A. — estas ke li forigis 
Ja pensadprocedon ĉe la uzo de tiuj afiksoj. Ke la forigo de tiu procedo 
estas pedagogia erarego. tion la aŭtoro ne pripensis.

Kaj nun la belsoneco. Juĝu mem. Prego ol Akropol. Mi nasir, oh 
bluoka dein, da eltros barbaras shel Cimeryanos bonas e virtuas ki 
abitar borde un mar skura, rokoza. sem batat pel cragos. So ye konar 
apene i solyo, los floros ye sar nur inaras muslos. alguos e koloras 
she'os ke so trar fonde solemas bayos. A1 ni tiu teksto sonas certe 
ne pli bele : sed tio povas esti car ni ne kutimas aŭdi tiun lingvon. 
Tamen. en la supozo ke lia lingvo estus iom pli belsona (sed mi mem 
ne kredas tion). ĝi certe ne valorus la penon de dudek jaroj da laboro 
kaj cle tiu giganta nova laborego, uecesa por disvastigi alian lingvon. 
Cetere li estas malrealisto se li skribis (laŭ la satria fonto) : Instinkte 
la homoj turnas sin al tio kio estas pli bela. Tial mt estas konvinkita 
ke je la lago en kiu iuj superaj organizoj kiel ONLI aŭ LINEvSCO. aŭ 
unu aŭ du registaroj decidus fart teston tradukante centon da tekstoj 
plej diversaj en Esperanton kaj en Neon, tiu lasta iĝu.s granda ven- 
kanto kaj estus akceptata kun entuziasmo en la tuta mondo. (!)

Tiu jani maljuniĝanta sinjoro do ne ankoraŭ lernis ke tiaj superaj 
organizcj fakte faras nur tiujn du demandojn, se ili foje volas alprok- 
Sitniĝt al idealista movado : kiom da homoj kaj organizoj vi reprezen- 
tas ? kaj : kiuj estas viaj atingaĵoj ? Ĉio alia ne interesas ilin ! A. Al- 
fandari. kiu iom kouas la historion de la mondlingva ideft. prezentas al 
si tutsimple la ofercn tiel : Iam Volapiick havis grandan sukceson. 
Tamen Esperanto venkis. Nun la ph bona Neo venkos E-on. Li ne 
priatentas kc la kaŭzo de la fina malvenko de Volapŭck estis ĝia mal-
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JOHK FRANC-IS: Vitralo — Prezento dc Fcrcnc Szilagvi. STAFETO. l.a Laguno
J >n'J — 136 p. Piezo: 1,20 us.dol.
Ni ĝuis la dck artajn novclojn dc Francis, kvankam lia prozo nc tiel flue legiĝas 

kicl liu dc Pi ival, verkita antaŭ duona jarcento {Vd. Junaga Vcrkaro) pro ĝiaj 
gratnalikaj kaj scncplivastigaj libcroj, nccesaj lakesprimoj scd prccipc tro oltaj 
certc cn prozo ncbczonataj novaj vortoj kaj — kurioza ienomcno — ne aŭdataj 
en la « vivanta lingvo » de ia « eSperanta popolo ». La neologismu naskorgano de 
niaj plijunuj aŭtoroj ŝajnas luuiclc liipertrofiita, tiel ke neinicito kclkfojc havas 
la impreson troviĝi antaŭ kriptogamo.

Tion dirinte — la lango prczcntas kion la koro scntas — ni « hastas » konlcsi kc 
Francis, la pocta aŭloro dc la makrokosmo (Vd. «Kvaropo») pcr sama talcnto 
nun cn prozo sekclas senindulgc la mikrokosmon, la homon.

Ciam ncrckte atestante li ne clpaŝas la kadron de ia rakonto. se ne iufoje en 
« Tuŝo dc Morto » en kiu li verŝajne persone enmiksiĝis: « mia stomako krcvcrnas 
kiam rni pcnsis pti la cksplodema monstro kvazaŭ prezentata al la artilerio ». 
Temas pri milita aviadisto.

Kvankarn lia verko cstas esence intelekla, ŝajnc scnemocia. malvarmcte brila, 
sentiĝas ĝuste la granda emocio intcr vivo kaj morto por kiu nur perccptas liun 
arkon, kiu igas ĝin drama (« La Vidvino Pirsen », « Ĝcrmoj en Rikolto »).

Pcr ironia, satira skeptikismo, kclkfoje huinuro, li precipe per ia grotcskaj 
figuroj dc la labela « Juglando » (kvar novcloj) akravidc tuŝigas al ni la mal- 
molon kaj maljuston de la homa vivu kaj socio, kiu emfazas idealojn sed nur 
avidas personan profiton.

Supera fantazio (> Kicl kaj kial Jurgen turniris por damo Liza »), plastika kon- 
cizo. preci/.c pcsita ekvilibro kaj denso kun kora bonfaremo de cstetiknio karak- 
terizas ci tiun « Koiorvitraĵon », kics figuroj ŝajnas malpji koloraj ol tranĉe 
konturitaj. TYN.

facileco kaj do maltaŭgeco. Sed nuu Neo troviĝas antaŭ facila kaj 
taŭga E-o. jam larĝc disvastigita tra la tuta mondo. cn ĉiuj medioj 
Por doni ideon pri la suprajeco de la pensado de A.A. : li kredas ke 
se en nia lando oni instruus duan lingvon, facilan. ktu do, laŭ lia penso. 
solvus la lingvan konflikton, Flandroj kaj Valonoj tuj iĝus fratoj !

Estas ege hedaŭrinde ke S-ro A. ne pripensis ke per sia agado li ne 
gajnos multajn anojn, sed jes slceptikigos multegain je Ja ebleco de 
mondhelplingvo kaj je Esperanto.

Post iom plia informiĝo, ni intencas sendi noton al la gazetaro, 
Povas esti ke tio estos jatn farita kiam vi ricevros tiun-ĉi numeron cn 
mano. Drs. F. Roose.
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MARCEL PAGNOL: « Topaze » kaj CHARLES VIL.DRAC: « La Sipcgo Tenacity ».
Ei la Franca tradukitaj de Roger Bernard. Eldono « Stafcto » dc Dr. Ĵ. Regulo
en la Kanaiiaj Insuloj (La Laguna). 292 paĝoj. Prezo: 2 Usonaj dolaroj.
Nc rnalpli literatura ol la verko mcm cstas la biografiaf?) noto pri la tradukinto 

Roger Bcrnard, sur la intcrna parto de la kovrilpaĝoj. Post ĝia legado oni havas 
larĝan ridon .. sur la lipoj ? nc, sur la tuta vizaĝo. Ni do pardonas kc la nckonita 
verkinto dcfcndas la pozicion dc la «it-istoj»; kaj cntuziasme oni cniras la 
teatraĵon mem. (Kial tamen la verkinto ne sciigas kiun rolon ludis la patro dc 
R. Bernard ?) Despli entuziasme ĉar oni re-eniras la medion de la lernejo, tiu 
« dua hejmo » en kiu ni ĉiuj iatn estis (Haec olim ineminisse juvabit ! ).

Verŝajne malmultaj konservis en la posta vivo la primitivan itnagon de la ler- 
neja direktoro — la integreco mem, kaj de la instruistoj — kompetentegaj kaj 
karakierfortegaj. Se ankoraŭ ekzistas tiaj inter la legantoj, nu, jam post kelkaj 
paĝoj cvidentiĝas ke la direktoro estas fripono kaj lia filino friponino. La tea- 
traĵo trc bonc montras la morojn postknlisajn kiuj ckzistas ja ankaŭ en la sfero 
de la inslruado. De la instmado, el kiu Topazc estis forpclata malgraŭ ckzcmpla 
servado, !i alvenas ĉe polilikisto. Kaj tie la moroj estas ankoraŭ multe pli skan- 
dalaj, tiel ke li ricevas la honorigan ordenon sen ia ajn mcrito, kiun H cn la 
instruado malgraŭ mullaj mcritoj ne kapablis akiri. Scd liu infancca naivulo 
Topaze trapasas « duran lemejon » kaj iĝas realisma, perceptema kaj «afer»-cca 
individuo kiu eĉ sukcesas lorĉasi la malmoralan polilikiston. Sed, kio restas de la 
nioralo kiun T. mcm antaŭc instruis kaj en kiu li kredis ? Sendube Pagnol volis 
rnonlri la distanccgon intcr la moralo kiun oni instruas kaj tiu kiun la mondo 
praktikas. En tio li estas iom alia Voltaire kiu cn « Candidc » montras ke Leibnilz 
pravis(!) kiam ii ascrtis kc « ĉio cstas plcj bonc aranĝita cn la plcj cble bona 
rnontlo ». I.a verko havas la meriton ke ĝi instruas nin pri la rcalcco dc la vivo 
(cetere ĝi tuj havis grandegan sukceson) t.e. ke ĝi monlras unu rcalan faccton. 
Efektive, ne kredu ke ĝi montras la tutan realan vivon. Tion faras, laŭ mia ideo, 
nur kelkaj eksterordinaraj aŭtoroj kiel ekz. Tolstoi. Ja, ekzistas en ĉiuj mcdioj 
esccptaj pcrsonccoj kiuj estas aliaj kaj kondutas alie ol tiuj priskribitaj en « To 
pazc ». La vcrko havas ankaŭ !a meriton ke ĝi kaptas nin. Ni havas nun ree tea- 
traĵon kiun niaj kclkaj bonaj Esperantaj trupoj povas prezenti Enscenigo lamen 
poslulas trc multc.

Kelkaj rimarkoj ankoraŭ. Traduko cstas ĝenetale bona kaj flua. La tradukinlo 
u/as la vorton « nervoza » kiu cstas, lau mia scio, Ido-vorto kaj nc Esperanto- 
vorto. (p. 145) Kial ? Cu lin ne povis kontentigi la elckto mtcr ncrva, ncrvcca, 
nervema ? Mi ne vidas la plian precizecon de tiu nerv-oza. Estas konate kc 
ĝenerale oni atrihuas kiel plejinduan karakteron |K>r Esperanto la facilccon kaj 
por tdo la prccizecon. Mi konsentas ankaŭ ke kelkloje Esperanto ne cstas sufiĉc 
prcciza... kaj, sekve, ke kompetentuloj iom pjimalfaeiligu ĝin. Tamen nccesas la 
ĝusta mczuro. Tial ia tradukinlo ne pravigu sin pet la argunienlo ke li ĉi-lie 
volis uzi vorlon cl la mcdicina terminaro. Kontraŭe, Ja leganto ne indigniĝu pro 
«povra» kaj « olda » ĉar, cfcktivc, « pauvrc hommc » nc signitas matriĉa homo 
sed kompatinda, kaj « rnon vieus » nc signifas maljima sed « jam longtempe 
konata kaj shnpatia ». Sur paĝo 145 neeesis piednoto. fic Topazc havas konscien- 
criproĉon posl kiam li malmilde alparolis la taipislinon. Li flustras : « Kaj en 
la tombTokuio Kainon fiksrigardis ». La tradukjrHo devis komtmiki kc ĝi cstas 
la lasta \cr^o dq la poomo La Konscicnco cl Ia < La Lĉgende des Siecles, II » (La 
Lcgcndo dc la Jarccntoj,) dc Victor Ilugo (1802-1885). Se la traduko dc liu vcrso 
nc cstas dc li, li dovis skribi kic li prcnis ĝin. Same piednoto estas necesa sur 
paĝo 138 kiarn Topaze krias : « Ha, tiu intcrna luklo cstas kornelieca ! ». Cu Ciu 
leganto kotnprenas tion ? Kaj kial ne, samokazc, cn du tri limoj kJarigi la dife 
reneon inler Corneille kaj lia samlempulo Racme (17a jarcento) ?

La multe pli mallonga « Ŝipego Tenacitv » havis ankaŭ trc grandan sukceson. 
Mi komprenas tion facile. Kvankam cn la komenco iom monotona kaj eĉ enuiga, 
ĝt iĝas je la lino tre intercsa virinpsikoiogia studo, ankoraŭfojc Ire instrua rilatc 
ia rcalon de la vivo. Kaj Iitcraturc bcla ! AI la plinuilto de niaj Flandraj legantoj, 
kiuj ccrtc konas la Francan lingvon, mi dcvas konsili legi jiujn du vcrkojn en 
la originalo. Tamen eslas bonega servo al la Esperanta lileralifr® kaj al ia 
homaro, de kiu tamen nur malgranda parto konas la Franean lingvon, kc Roger 
Bernard tradukis kaj « Stafeto » eldonis tiujn literaluraĵojn kiuj aparlenas al la 
tuthemara kŭlturposedaĵo. Drs. F R.



EDMOND PRIVAT: « Junaĝa Verkaro » — prologoj dc Julio Baghy kaj de Kolo-
mano Kalocsay. — J. Rĉgulo, Eldonisto, La Laguna, 1960 — 144 p.
Pre/o: 1.20 us.dol.

Ni rekoincndas prccipc al novaj cspcrantistoj ĉi tiun beletran kajeron « Sta- 
felo » pcr kiu rocldoniĝis kunc konataj vcrkoj junaĝaj dc Edmond Privat, la . 
prolesora koro dc Espcrantujo kaj influmto de postaj verkistoj.

Malmullaj restis cn nia mczo, kiuj mcm aŭskultis lian paroladon en la Flandra 
Opcrejo dum la 7a U.K. cn Antvcrpcno (1911) Li tic cmfazc markis Espcranton 
vivanta lingvo kaj poezie konvinke antaŭdiris « Pri la Espcranta Litcraturo» 
(originala) brilan estontecon.

La antaŭan jaron li estis vetkinta triaktan lirikan dramon « Ginevra » laŭ 
kcltdcvena lcgcndo, kun la konata noblatona

« Dum viroj pri milito ĉiam pensas,
Kaj gloron de I bataloj preparadas,
Virina pcnso vidas Ia suferon 
En hcjmoj kaj cn vivo ĉiutaga»...

En tia verko, kiel oni ĝin ankaŭ konas en la nacilingva literaturo el la satna 
tempo, oni senlas kvazaŭ la bataion de lirikisto kontraŭ la objektiviga formo dc 
la dramo.

Denove Anlverpeno estis reprezenlata ĉe la unua surscenigo dum la 9a U.K, cn 
Berno ( 1913) La forpasintaj aktoroj Jules Verstraete kaj Ifĉlĝnc Bertrvn ludis Ia 
rolojn de Lancelol kaj la Reĝino kaj partoprenis kiel amatoroj nia vcterano Jan 
Jacobs (« tre lerla. fortvoĉa iModredo») kaj la mortintaj pioniroj Oscar Van 
Schoor kaj Frans Schoofs.

Ke la nemultaj simplaj poemoj de Privat daŭre plaĉas, pruvas ĉi tiu kvara 
eklono de «Tra 1’silento » (1912) en kiu ni kun plezuro relegis « Lasta Kiso » kaj 
« lnfanoj », delikatscntajn versajojn kiuj, kvankam ne bezonante la modcrnajn 
ncologismojn, tiam tamcn ne povis malhavi sufiksrimojn.

La libro ankaŭ cntcnas ses mallonglrazajn « prozajojn », fruajn specimenojn 
dc la laŭdata klareco de la franclingva sviso Privat. Valĉry iam skribis, kc la 
franca klarcco tro ofle estas la klareco de... malplena glaso, sed ĉe nia aŭtoro 
Iia kristala glaso entenas esperantan nektaron.

TYN,

V e r r c r ic s  ct M iro ite r ic  D E S M E C H T  6  C°
i i ll itm iir i it in iii i i it iu iii i i iia t iin in iit i iit ih iiiiM iiiu iitu  ttiiiit iim iim iu iiM

L A L O U V I E R E  S. P. R. L. Tel n roj 223.0! - 225.37
Du esperantaj markoj:

TABULO,  por lernejlabulcj , K A T 0 K U L 0 ,  por signalvitroj.

NOVA EFG/PHILIPS-GRAAIOFONDISKO N-RO 004 NUN estas havebla !

Ci-foje ĝi prezentas: « MEMORAĴOJ JE BRUSELO ».
Ili cstas kantitaj de la « HORO DE ESPERANTO-FILMO-GERMANUJO» sub 

gvidanto de muzikdirektoro Hermann Kirchner.
La disko enhavas : La popolkantojn « Tik e tik e tok » (itala) kaj « Sari Ma- 

rcjs » (sudalrika), el la opcreto « VALSREVADO » de Oskar Straus la valson kaj 
la kanlo de « Vilja » el la opereto « La Gaja Vidvino » de Franz Lehar.

La operetajn kantojn tradukis Joachim Giessner (EFG).
Se vi deziras posedi ĝin, sufiĉas, ke vi sendos al ni po disko !a sumon de nur 

7.50 Germanaj JVIarkoj per poŝtmandato al nia adreso aŭ al nia poŝtĉekkonto: 
Biernath, Hannover n-ro 2096 23 aŭ al banko: Biernath, Deutsehe Bank AG, 
Braunschvvcig n-ro 5386.

Se la disko eble ne plaĉos al vi, bonvolu resendi ĝin nedilekta al ni post plej 
rnalfrue 10 lagoj, kaj vi senprokraste rericevos la tutan sunion al ni ĝiritan.
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se vi p a r o Las pRi stRovi... vi pensas pRi 

viAnŭAĴejo. se vi pensAs p r i  vunOAjejo... vi 

AcetAs ĉe

S T R O V I
Vlamingstraat, 48 BRUGGE

STR0VI - Varoj :
GARANTI0 pri

bona kvalito
kaj bona prizorgado

Telefono : pogranda kom eico 34559 
detala » 33408

S T R 0  V I estas unuaranga!

★  poR viaj eksteRlAnPAj

tRc\nspAQOJ
★  poR saiiqoj en La pLej ALtA 

kURZO

★  pOR VOJAQĈ»eVIZOJ

Bank van Roeselare & Westvlaanderen
Sidejo : ROESELARE

Noordstraat, 38 Belgujo

38 Agentejoj kaj oficejoj en la tuta provinco de Okcidentflandrujo.



im nufAktuRAjo fiR rno  DE BROUWERE
Magdalenastraat, 29, Kortrijk (Belgujo) Tel. (056) 216.54

VIRINAJ BLUZOJ KAJ JUPOJ 
" MAGDELEINE "
0  e p o n l t-A k v a L11. m a r k o 

l a p e R f e k t A  k o n f e k c i o  

f A D D i k i t A  el p lej BonAj s v i s a j  t e k s A j o j

H aveblaj en la bonaj konfekcibutikoj

P R E C I P A J C E N T R O J  ;
Antwerpen Aalmoezenierstr. 2 

Abdijstr. 57 
Anselmostr. 17 
Nationalestr. 87

Arlon Marche-aux-Legumes 16
Brugge : Breidelstr. 8
Brussel Galerie d'Ixelles 9 

A nspachlaan 19̂ 1
Eupen Kirchstr. 14
Gent Brabantdam 25
Herstal Rue Large Voie 4
Leuven Bondgenotenlaan 29
Luxembourg Place de la G are 67
Mechelen : Grootbrug 8
Roeselare Ooststr. 124
Tournai Rue RoyaIe 75
Turnhout : Herentalsstr. 6
Vervlers Pont St. Laurent 2

Preslta en Belgujo de H. De Baene Ssrcu, Delapluc«s!taat 9, Slnt KruSs Biugge


